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ค าน า 

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายยกระดับ
คุณภาพชีวิตบริเวณชายแดน เพิ่มขีดการแข่งขัน และแก้ปัญหาด้านความมั่นคง มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณเขต
การค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน และที่ส าคัญรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว สงขลา  มุกดาหาร ตราด 
หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา) ที่ให้จัดท าแผนการปฏิรูปสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ควรยกระดับศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรให้
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน และพิจารณาส่งเสริม
การอ านวยความสะดวกการน าเข้าผลผลิตสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากเกษตรกรรายย่อย
เพื่อลดปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หา
แนวทางในการใช้ระบบสหกรณ์บริหารจัดการ  เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตาม
แนวชายแดน  

กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดให้มีความพร้อมในการด าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการค้า
ชายแดนและเป็นการใช้โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
            กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการบริ
หารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น    แนว
ทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อไป  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 

โทร. /โทรสาร 0 2628 5534 
สิงหาคม 2560 
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โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

********************** 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการบรหิารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลได้เร่งด าเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการ
เตรียมการด้านทรัพยากรบุคคล จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน และ
รัฐบาลได้ด าเนินการพัฒนาด่านการค้าชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  
และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ออกประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2558        
เรื่องก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา 
ต่อมาเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2558 กนพ.ได้ออกประกาศก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2       
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนบริเวณชายแดน เพิ่มขีดการแข่งขัน และแก้ปัญหาด้านความมั่นคง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาแนวทางในการใช้ระบบของ
สหกรณ์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ประกอบกับ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้จัดท าแผนการปฏิรูปสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ควรยกระดับศักยภาพของ
สหกรณ์การเกษตรให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน 
และพิจารณาส่งเสริมการอ านวยความสะดวกการน าเข้าผลผลิตสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
จากเกษตรกรรายย่อยเพื่อลดปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตร  

กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการผลิตผลทาง
การเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์การตลาดให้มีความพร้อมในการด าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถปรับตัวในการ
ด าเนินธุรกิจรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน สร้างโอกาสในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกและชุมชนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้มีเสถยีรภาพด้านราคาและเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าเกษตร 
  3.2 เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 3.3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนว
ชายแดน 
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4. เป้าหมาย 
 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 10 จังหวัด               
12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก ่
ระยะที่ 1  
     1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวดัตาก   

2. เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษอรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว  
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
4. เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา  
5. เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษตราด จังหวัดตราด  
6. เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษหนองคาย  

ระยะที่ 2  
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
8. เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
9. เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษเชียงแสน จังหวดัเชียงราย  
10. เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
11. เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร ี 
12. เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  

5. วิธีการด าเนินการ 
1. การส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน สามารถ

ปรับตัวในการด าเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกและชุมชน 

 2. การสนับสนนุสหกรณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ ์เพื่อน าไป
ปรับปรุง จัดหา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต รวบรวม การตลาดและการแปรรูป (โกดัง ลานตาก 
โครงคลุมพร้อมเครื่องช่ัง โรงอบลดความชื้น)  
6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. งบประมาณ จ านวน 20,993,100บาท ประกอบด้วย 
7.1 งบด าเนินงาน          469,100   บาท      

    7.2 งบอุดหนุนส าหรับจัดหาอุปกรณ ์สิ่งก่อสร้าง                   20,524,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สหกรณ์เปน็องค์การหลักในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรตามแนวชายแดนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9.2 สหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมคีวามเข้มแข็ง สามารถพัฒนาการด าเนินการด าเนินธุรกิจ 
เป็นที่พึ่งของสมาชิกและเกษตรในพื้นที ่
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9.3 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และขบวนการสหกรณ์ 

9.4 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ 

10. ตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ :  
          1.สหกรณ์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน 40 แห่ง 
 2.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามรายจ่าย/กิจกรรม และเบิกจ่ายร้อยละ 97 
 ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ :  
 1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
           2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5  
          

11. วิธีการด าเนนิงาน 
     ส่วนกลาง : กลุ่มวิจัยและพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ 

กลุ่มเกษตรกร  
 1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนา 

    เศรษฐกิจพเิศษ 
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   ในการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดในการถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อน 
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 3. ใหค้ าแนะน า ส่งเสริมในการด าเนินการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
     พิเศษ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ข้อกฎหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อน 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโครงการ 

5. ติดตาม และประเมินผล ในทกุระยะของการด าเนินโครงการฯ เพื่อจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนภูมิภาค โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานในการแนะน า ส่งเสรมิสหกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการ

เกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ร่วมกับสหกรณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน/แผนการบรหิารจัดการผลผลิตการเกษตรในเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน 

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
4. ปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ ประสานและหารือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง 

5. ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน (รายละเอียดตาม 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

6. รายงานผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนสหกรณ์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ให้กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ ทราบทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน 

************************************************************ 
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รายชื่อสหกรณ์เปา้หมาย  

โครงการการบริหารจดัการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดตาก 

1. สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
2. สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรมาระมาด จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ ากัด 

จังหวัดตราด 

1. สหกรณ์ส่งเสรมิธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 
2.  สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 

จังหวัดมุกดาหาร 

1. สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.มุกดาหาร จ ากัด 
4. สหกรณ์นิคมดอนตาล จ ากัด 

จังหวัดสระแก้ว  

1. สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 
2. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด 
3. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด 
5. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
6. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด 
7. สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จ ากัด  

จังหวัดสงขลา 

1. ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรสงขลา จังหวัด 
2. สหกรณ์การเกษตรรัตนภูมิ จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จ ากัด 
5. สหกรณ์น้ ายางไท จ ากัด 
6. สหกรณ์การเกษตรสะเดา จ ากัด 

จังหวัดนราธิวาส 

1. สหกรณ์การเกษตรตากใบ จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จ ากัด 
4. สหกรณ์ อรบ. นราธิวาส จ ากัด 
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จังหวัดกาญจนบุรี  

1. สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย จ ากัด 
2. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จ ากัด 
3. สหกรณ์หมู่บ้านชายแดนไทย-พม่าบ้านน้ าพุร้อน จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จ ากัด 

จังหวัดหนองคาย 

1. สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรสังคม จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรโพนพิสยั จ ากัด 

จังหวัดนครพนม 

1. สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด 

จังหวัดเชียงราย 

1. สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากัด 

รวม 40 สหกรณ ์
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รายการเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 เงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการผลติผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จา่ยขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการตลาด วงเงินงบประมาณรวม 20,524,000 บาท ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีเงื่อนไขเพื่อน าไป
ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนฯ จ านวน  2 แห่ง รวม 5 รายการ  
หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 

สหกรณ์.....จ ากัด รายการ เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

สหกรณ ์
สมทบ 

วงเงินรวม 

สกก. พบพระ จ ากัด ลานตากผลผลติขนาด 3 ไร่ 2,184,000 936,000 3,120,000 
 โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700ตรม. 3,500,000 1,500,000 5,000,000 

 โรงคลุมพร้อมเครื่องช่ัง80ตัน/วัน 840,000 360,000 1,200,000 
 โรงลดความช้ืนขนาด250ตัน/วัน 7,000,000 3,000,000 10,000,000 

สกก. แม่ระมาด จ ากัด   โรงลดความช้ืนขนาด250ตัน/วัน 7,000,000 3,000,000 10,000,000 
  20,524,000 8,796,000 29,320,000 
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 หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                      

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

 จ านวน หน่วยนับ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการบรหิารจัดการ
ผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1 ฉบับ -               กพก./สสจ. 

2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /ร่วมกับสหกรณ์
ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการ
ผลผลิตการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

10 จังหวัด 80,000               กพก./สสจ. 

3. ปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา  

40 สหกรณ์ 192,000                                   สสจ. 

4. ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ/เงินอุดหนุน  

2 สหกรณ์ 20,524,000                                  กพก./ 
สสจ.ตาก 

5. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  
 

10 จังหวัด 80,000                               สสจ. 

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

10 จังหวัด 117,100                                 กพก. 

   
 

 
21,045,200 

             

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
โครงการ : บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ  ตัวชี้วัความส าเร็จ เป้าหมาย 
แผนงาน บูรณาการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  1. สหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน  40 แห่ง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดน  2. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 

กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  3. สินค้าเกษตรของสหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าเพิม่ขึ้น ร้อยละ 2.5 

   4. การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย/กิจกรรมหลัก  ร้อยละ 97 
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KPI Template 
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

ชื่อตัวชี้วัด : 
1. สหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน 40 แห่ง 
2. สหกรณ์มีปรมิาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 

     3.  สินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 
     4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย/กิจกรรมหลัก ร้อยละ 97 
หน่วยวัด :  
เป้าหมาย : สหกรณ์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถรองรับการค้า 
               ตามแนวชายแดน 
ค าอธบิาย :  
               นโยบายในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิต
บริเวณชายแดน เพิ่มขีดการแข่งขัน และแก้ปัญหาด้านความมั่นคง มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตการค้า
ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน และทีส่ าคัญรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน   ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษตาก สระแก้ว สงขลา  มุกดาหาร ตราด 
หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุร ีนราธิวาส 
                 สหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามพ้ืนที่ประกาศของ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 10 จังหวัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน จ านวน 40 แห่ง 
 
สูตรค านวณ : 
         สหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน   * 100 
                                สหกรณ์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
       

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา 80 85 90 95 100 

 
เงื่อนไข :  
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

   
 

แหล่งข้อมูล/วธิีการเกบ็ข้อมลู : 
1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด 
2. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร สรุปรายงานและประเมินผลในภาพรวม 

ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร  
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แนวทางปฏิบัติในการเบกิจ่ายเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************** 
 แนวทางการปฏิบตัิในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
 1) เงินอุดหนุน เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร      
เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์การผลิต จัดซื้ออุปกรณ์การตลาด จัดซื้อวัตถุดิบ หรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียน 
 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนเงินอุดหนุนให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อรอการโอนเงินให้สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายน าไปใช้จ่ายตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
 3) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนเงินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจังหวัดจะโอนเข้าบัญชีที่สหกรณ์ /กลุ่ม
เกษตรกร เปิดมาโดยเฉพาะ และท าการเบิกจ่ายเงินให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ โดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะต้องน าเงินสมทบเข้าบัญชีก่อน ร้อยละ 30 ตามที่ได้ตกลงกับส านัก
งบประมาณ จังหวัดจึงจะจัดสรรเงินเข้าบัญชีให้กับสหกรณ์ได้) 
 

 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีสหกรณ์ /   
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินอุดหนุนเปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารเพื่อรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ โดยใช้ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการ ทั้งนี้ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะต้อง
น าเงินฝากเข้าบัญชีไว้ก่อนร้อยละ 30 ซึ่งเป็นเงินสบทบตามที่ตกลงไว้กับส านักงบประมาณ 
 3) สหกรณ์แจ้งขอเบิกเงินอุดหนุนพร้อมส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ส าเนาบัญชีเงินฝากกับธนาคารให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 4) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดท าบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนกับสหกรณ์และท าการโอน              
เงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ 
 5) สหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนแล้วจะต้องส่งหลักฐานการรับเงินอุดหนุนให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

6) แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  

7) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการแนะน า และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
 8) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามแบบรายงานที่ก าหนด 
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 การส่งคืนเงินอุดหนุนกลับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ      
ไม่ประสงค์จะใช้เงินอุดหนุนดังกล่าวแล้ว หรือหยุดด าเนินธุรกิจ ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการแจ้งให้
สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรจัดท าหนังสือขอส่งคืนเงินอุดหนุนถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมจ านวนเงิน           
ที่ส่งคืน ทั้งนี้ เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัดน าเงินอุดหนุนส่งคืนคลังจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ทราบต่อไปด้วย 
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(ร่าง) บันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน 

เงินอุดหนุนจากทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

----------------------------------------------   
      วันที ่......... เดือน ..................................... พ.ศ. ...................... 

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา         
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณจ์ังหวัด.............................................. เป็นผู้รับมอบอ านาจ             
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกฉบับน้ี เรยีกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” กบั สหกรณ ์/กลุ่มเกษตรกร.......................................... 
ส านักงานเลขที่ ...............หมู่ที่................ต าบล...................................................อ าเภอ.......................................
จังหวัด.................................โดย ..................................................................ต าแหน่ง........................................... 
และ .................................................................................. ต าแหน่ง ....................................................................
เป็นผู้แทนของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร...................................................................จ ากัด  จังหวัด........................   
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันแทนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร................................................................................... จ ากัด  
ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ขอรับการสนบัสนุน”   
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนนุเงิน
อุดหนุนจากทางราชการ ตามโครงการเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน  และผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุน โดย 
ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวัตถุประสงค์โครงการบริหารจัดการ
ผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทุกประการ และต้องจัดท าเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนดในการขอเบิกเงิน
อุดหนุน และหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการหรือฝ่ายตรวจสอบขอให้จัดท าหรือจัดส่งเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนด 
  ๒.  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุนเป็นเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ส าหรับ (ใส่รายละเอียด
การอุดหนุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ )...................................................................................... 
ตามโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จ านวน ................................บาท         
( ...............................)  โดยผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะใช้เงินและหรือทรัพย์สินนั้นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การอุดหนุนทุกประการตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน ตามที่ผู้ให้การ
สนับสนุนก าหนด โดยระหว่างด าเนินโครงการ หรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหน่วยราชการหรือองค์กรต่าง ๆ   ขอ
ตรวจสอบโครงการหรือเอกสารเพิ่มเติม ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องให้ความร่วมมือ ยินยอมพร้อมในการรับการตรวจสอบ
ดังกล่าว 
 

/๓.  หากผู้ขอรับการสนับสนุน… 
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๓.  หากผู้ขอรับการสนับสนุนจงใจใช้เงินและหรือทรัพย์สินโดยไม่ปฏิบัติตามโครงการบริหาร
จัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ(..... ระบรุายละเอียดการอุดหนุนตามที่ได้รับการ
อนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรงกับข้อ 2 ....) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะเหตุอย่างอื่นนอกจาก เหตสุุดวิสัย
ตามข้อ 4. ผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมใหผู้้ให้การสนับสนุนก าหนดหลักเกณฑ์การส่งคืนเงิน และหรอืทรัพย์สิน
ที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่น าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
  ถ้าผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และก าหนดเวลา       
ที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนดได้ ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งโดยผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมให้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 

๔. หากผู้ขอรับการสนับสนุนไมส่ามารถด าเนินการ...................................................................... 
เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องแจ้งเหตุน้ันต่อผู้ให้การสนับสนุนโดยเร็ว 
  5. ส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  

6. ถ้าสหกรณ.์.................................................................... จ ากัด จังหวัด……………........…… 
มิได้น าเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๒.กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่เบิกไป และเรียก
คืนเงินที่อยูใ่นบญัชีเงินฝากตามโครงการบรหิารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ทั้งหมดทันท ี
  7.  หากผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง และไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้
จากเงินอุดหนุนดังกล่าว ผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมที่จะชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวคืนโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ประการใด  
  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ  มขี้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน           
ซึ่งต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

สหกรณ์.............................................................                   กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 
ลงชื่อ .............................................ผู้รับมอบอ านาจ                      ลงชื่อ............................................ 
      ( ........................................... )             (............................................) 
ต าแหน่ง ....................................                              ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด........................  
           
 
ลงชื่อ .............................................พยาน                 ลงชื่อ ...................................... พยาน 
       ( .......................................... )                 ( ........................................ ) 
ต าแหน่ง ...................................................                  ต าแหน่ง ............................................. 
 
“ผู้ให้การสนับสนุน” และ “ผู้ขอรับการสนับสนุน”  ลงลายมือชื่อท้ายบันทึกข้อตกลงทุกหน้าและทุกฉบับ 
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เอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

แบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ประจ าเดือน.......................  
ตามโครงการบริหารจดัการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561 

จังหวัด...................................................... 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคา้ชายแดน (ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
       1)................................................................................................................................................... 
                   ผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ........................................................................................................... 
       2)................................................................................................................................................... 
                   ผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ........................................................................................................... 

      3)................................................................................................................................................... 
                  ผลผลิตที่เข้ารว่มโครงการ........................................................................................................... 
  2. การติดตามการด าเนินงานการค้าชายแดนในปีงบประมาณ 2561 (แยกรายสหกรณ)์ 
 การน าเข้า  สหกรณ์....................................................................................จ ากัด        
 2.1 การด าเนินงาน  
             ผลผลิต(ระบุ).................รวบรวมไดต้่อเดือน จ านวน....................ตัน. มูลค่า...................บาท 
         รวบรวมผลผลิตในประเทศ ยอดสะสม    จ านวน....................ตัน. มูลค่า...................บาท
               รวบรวมผลผลิตในต่างประเทศยอดสะสม จ านวน...................ตัน. มูลค่า...................บาท
 2.2 ผลผลิตที่รวบรวมได้น าไป 
             ส่งจ าหน่ายโรงงานแปรรูป 
          เก็บไว้ในสต็อก รอการระบายออก 
          อื่น ๆ ระบุ..................................................................................................................... 
 2.3 ตลาดที่จ าหน่าย 
                 ตลาดในประเทศ ระบุ......................................................................................... 
          ตลาดตา่งประเทศ ระบุ....................................................................................... 
  การส่งออก       สหกรณ์....................................................................................จ ากัด        

2.4 ผลผลิตทีน่ าเข้า (ระบุ)................................................................................................................... 
 2.4 ปริมาณการส่งออก ยอดสะสม.......................................ตัน มูลค่า.............................................บาท 
 2.5 ตลาดทีส่่งออก (ระบุ)............................................................................................................... 
3. ผลการเบิกจ่าย 
ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณที่

ได้รับ 
ผลการเบิกจ่าย  
       สะสม 

  ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน                  
    ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ    
2. เงินอุดหนุนเพ่ือก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด (ถ้ามี)    

 

รายเดือน ภายในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 
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4. รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

ผู้รายงาน...................................................... 
(………………………………………………..) 

ต าแหน่ง......................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
วันที่.............................................................. 
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หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................................................

ช่ือโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ รายสหกรณ์
ท่ี ปีงปม. ท่ี

ได้รับ
จ านวน/
หน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีเร่ิมใช้งาน

2. ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ

สินค้า ปี 2559
(ตัน/บาท)

ปี 2560
(ตัน/บาท)

ปี 2561
(ตัน/บาท)

เฉล่ีย
เพ่ิม/ลด 

(%)

สมาชิก
สหกรณ์ (ราย)

เกษตรกร
ท่ัวไป (ราย)

รวม

3. สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือสาเหตุท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ พร้อมแนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ :

 ส่งข้อมูลถึงกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรทางE-mail: thaicooperative@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2628 5534  ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง) 

รายช่ือสหกรณ์ รายการเงินอุดหนุน 
(ระบุรายการส่ิงของ/ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับจัดสรร)

ท่ี ปริมาณ/มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ (ระบุชนิดสินค้า) ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ รายได้
เพ่ิมข้ึน
(ต่อราย)

ต้นทุนลดลง
(ต่อราย)

ผลกระทบ 
(เชิงบวก/ลบ)

รายไตรมาส ภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 

 (ส าหรับสหกรณ์ได้รับงบอดุหนนุ ปี 2559-2561) 
                       แยกรายสหกรณ์ 
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แบบรายงานการตดิตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
โครงการบรหิารจดัการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 

ประเภทเงนิอดุหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าไตรมาส ที่........../2561 
(เฉพาะจังหวัดที่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนปี 2561) 

สหกรณ์................................................... จ ากัด      จังหวัดตาก 
      

รายการ 
(สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง 

ที่ได้รับการสนับสนุน) 

 
 

จ านวน  

 
งบอุดหนุน 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ  
การใช้ประโยชน์ วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รับจ้าง มูลค่า 

(บาท) 
ก าหนด 
ส่งมอบ 

จ านวนงวดงาน 
และการเบิกจ่าย 

(บาท) 

ด าเนินแล้วเสร็จ 
ตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

กรุณาส่งแบบรายงานถึง กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โทรสาร 026285534 หรือ thaicooperative@gmail.com  
                 ลงชื่อ …………………………………..   
                                 (………………………………..) 
                 ต าแหน่ง ………………………………   
                     วันที่  ……………………………………………...    
                        โทรศัพท ์ ............................................. 

รายไตรมาส ภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 

(ส าหรับสหกรณ์ได้รับงบอดุหนนุ ปี 2561) 

mailto:thaicooperative@gmail.com
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 พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ  
 

 หลักฐานแนบ 1 ภาพถา่ยรายการ (สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รบัการสนบัสนนุตาม โครงการบรหิารจดัการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ(เงินอุดหนนุ)  

 

 

 

 

 

 

 หลักฐานแนบ 2 หลักฐานการโอนเงินจากส านักงานสหกรณ์จงัหวดัใหส้หกรณ์ที่ได้รบัการสนับสนุน  

 หลักฐานแนบ 3 หลักฐานที่สหกรณ์จดัจา้งผู้รบัจา้ง/ผู้ขาย 
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บันทึกช่วยจ า 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 


